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Abu Bakr Mosque and Cultural Centre Project

مشروع مسجد ومركز أبو بكر الثقافي اإلسالمي
At a cost of £ 4.5 Millions

"" إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخشى إال هللا فعسى أوآلئك أن يكونوا من المهتدين
81 التوبة آية

2014

Project Vision
To create a focal point for a wide range of vital community support services to
promote Islam, learning, capacity building, cultural awareness, economic
regeneration, and community cohesion.
Project Brief
The new £ 4.5 Million Abu Bakr Mosque and Cultural Centre will be a 4 storeys building
with a total built area of 3600 m2 plus an underground car park, and associated
landscaping.
Main Features
Prayer Halls (for Gents & Ladies), Seminar & Conference Hall, Reference Library ,
Reception and Administration Offices, Community Business Centre, Crèche,
Cafeteria/Restaurant, Education and Training Rooms, Computer Suite, Youth Club,
Open Learning Centre, and Ablution Facilities.
Main Services
Religious Welfare, Social Welfare, Islamic Education, Capacity Building and Training,
Cultural Welfare, Open Learning, Employment & Business Support, Youth Welfare,
Networking & Public Relations, Students Service.
Project Cost
Mosque Building ( 2 + 2 Prayers halls for men & women)
Education and Cultural Building
Atrium Circulating Area
Underground Car Par
External Works
TOTAL ESTIMATED COST
External Views of the New Centre

£ 1.8 M
£ 1.2 M
£ 0.4 M
£ 0.8 M
£ 0.3 M
£ 4.5 Millions

Internal Views of the New Centre

Lower Prayer Hall – Main view Capacity 500 worshippers

Upper Prayer Hall – Main view Capacity 500 worshippers

Lower Prayer Hall – Side view
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Project Progress
The New Abu Bakr Mosque & Cultural Centre design has been completed by Areeba
Associates, a Liverpool based Design Company. Purchase of the land adjacent to the
existing Mosque has been completed. The Planning Permission has been granted in
April 2012 by Middlesbrough Council. The Tender documents have been sent out to
contractors for quotations.
Fundraising for the capital is underway and we hope to start construction within 2014
inshaa-Allah , providing enough money has been raised. The initial estimated cost is
£ 4.5 Millions.
We are currently marketing the project to Officials from Middle Eastern countries to
boost the project and raise enough money to enable the construction to start as soon
as possible. We are also appealing to all Brothers and Sisters to kindly contribute to this
important and exciting new project which will be a beacon for all local and regional
Muslims.
You can make your generous donations via the following procedures:

Cheque Donations
Please send your cheque donations made payable to the
Muslim Federation Cleveland
to Abu Bakr Mosque & Community Centre
9 Park Road North, Middlesbrough TS1 3LF
Cash Donations
Please come to the Mosque and ask to see
Mr. Ali Luft (Chairman) or the Imams to make your donations.
Bank Payment Donations
Please pay your donations direct into our account at
Yorkshire Bank, Central,
7 Linthorpe Road, Middlesbrough, TS1 1RF.
Bank Account Details
Account Name: Muslim Federation Cleveland
Sort Code: 05-06-06
Account Number: 13685564
International Bank Transfers and Payments
Muslim Federation Cleveland

IBAN: GB25YORK060613685564
BIC: YORKGB21606

عن طريق البريد
:إلى العنوان التالي
Muslim Federation Cleveland الرجاء إرسال الصك لفائدة
Abu Bakr Mosque & Community Centre, 9 Park Road North Middlesbrough TS1 3LF

عن طريق زيارتكم للمسجد
.الرجاء الحضور إلى مسجد ومركز أبو بكر الصديق والتبرع لصالح المركز الجديد عند لجنة المسجد أو األئمة
عن طريق البنك
:الرجاء دفع تبرعاتكم الطيبة مباشرة في حساب البنك التالي
Yorkshire Bank, Central, 7 Linthorpe Road, Middlesbrough TS1 1RF.
Bank details:
Account Name

Muslim Federation Cleveland

Account Number

13685564

Account Sort Code

05-06-06

.تفاصيل البنك
إسم الحساب البنكي
رقم الحساب
رقم المفتاح

للتبرعات الدولية عن طريق البنك
Muslim Federation Cleveland

IBAN: GB25YORK060613685564
BIC: YORKGB21606

Extract from the Planning Permission

رخصة البناء للمسجد والمركز الجديد

Reference from the Mayor of Middlesbrough

تزكية من عمدة مدينة مدلزبرة

Reference from The Islamic Foundation UK

تزكية المؤسسة اإلسالمية ببريطانيا

Reference from The Muslim World League – London Office

تزكية من رابطة العالم اإلسالم بلندن بريطانيا

Reference from Middlesbrough University Ward Councillor

تزكية من عوض مجلس الشيوخ البلدي ف موقع المشروع بمدينة مدلزبرة

المجلس البلدي لمدلزبرة
عضو مجلس الشيوخ البلدي

ص ب  ،055مقر البلدية  ،مدلزبرة ،ت س  9 1ف س
السيد حبيب رحمان
عضو مجلس الشيوخ البلدي
 50والسل رود
مدلزبرة
ت س 2 4د ك

 9أغسطس 2512
الهاتف51042044690 :
الجوال55556579792 :
إيمايلhabib_rehman@middlesbrough.gov.uk :

إلى من يهمه األمر
أيها السيد الكريم  /أيتها السيدة الكريمة
الموضوع :مسجد ومركز أبو بكر  9 ،بارك رود نورث ،مدلزبرة ت س  6 1ل ف
إن مسجد ومركز أبو بكر مؤسسة خيرية رسمية معروفة جدا تم تأسيسها ف  1979وتعمل على خدمة المسلمين من جميع
الجاليات .ويحضى المركز من إعتراف ودعم من طرف السلطات المحلية ومن المؤسسات الرسمية والطوعية ف مدلزبرة
وكل شمال شرق إنجلترا .ويقدم المركز مجموعة من الخدمات تتمثل ف التربية والتعليم ،مدرسة تقوية األداء المدرس ،
إرشاد وتوجيه وظيف وتجاري  ،عبادة ،نشاطات إجتماعية ،وخدمات أخرى ف ميدان تقوية وتطوير الجالية.
أستطيع أن أؤكد بأن مسجد ومركز أبو بكر لعب دورا فعاال ف مشروع التعايش السلم الذي يشرف عليه المجلس البلدي
لمدلزبرة .كل من المتطوعين والعمال منخرطين ومتواصلين بصفة كاملة مع الجالية .ولقد تعاملت شخصيا ف عدة مجاالت
مع األئمة والعمال وأعضاء اللجنة لمدة تزيد عن  15سنين .وبعدما إجتمعت مع أمناء المركز و اطلعت على مشروعهم
الجديد أود أن أتبنى و أشجع إقتراحاتهم ألن هذا سوف يخدم متطلبات وحاجات الجالية ويدعم طلبنا كسلطات رسمية محلية
لترقية مدينة مدلزبرة إلى مستوى سيت ( مدينة كبيرة ) عصرية ومزدهرة.
أتمنى أن تكون هذه الشهادة مفيدة وإذا رغبتم ف معلومات إظافية فالرجاء عدم الخجل لإلتصال ب على العنوان التال :
مع التقدير
السيد حبيب رحمان
عضو مجلس الشيوخ البلدي
المجلس البلدي لمدلزبرة
ص.ب A99
مدلزبرة ،ت س  2 1ك ك
السيد حبيب رحمان
عضو مجلس الشيوخ البلدي لحزب العمال لمنطقة الجامعة

رؤية المشروع
توفير محور أساس للجالية اإلسالمية لممارسة مجموعة من الخدماتوالنشاطات الدينية والتعليمية
والتربوية واإلجتماعية والثقافية ف إطار إسالم مؤتمن لغرض المحافظة على الهوية اإلسالمية
وترقية وبناء جالية المسلمة قوية قادرة عل التعايش السلم و الدعوة إلى هللا.

نبذة عن المشروع
يتكون مشروع مسجد ومركز أبو بكر الثقاف اإلسالم البالغ سعره  4.0مليون جنيه استرلين من
أربعة أطباق وموقف سفل للسيارة بمساحة تفوق  6055متر مربع ،ويتكون من عدة مرافق
.
أساسية لممارسة مجموعة من النشطات الدينية والتربوية واإلجتماعية وغيرها.

المرافق األساسية
مكتب استعالمات ،قاعات للصالة  ،نادي تحفيظ القرآن ،قاعة المحاضرات ،مكتبة مرجعية،
كافيتيريا وكيوسك ،قاعة الكمبيوتر ،أقسام تعليمية متعددة ،روضة لألطفال ،موقف للسيارات
حديقة لالستراحة ،مكاتب إدارية ،نادي إرشاد وتوجيه ،نادي الشباب ومرافق أخرى.

الخدمات األساسية
خدمات دينية ،نشاطات إجتماعية ،تربية إسالمية ،تحفيظ القرآن الكريم ،تعليم الكفائات المهنية،
خدمات ثقافية ،دعم فرص العمل وتوجيه وظيف وتجاري ،خدمات للشباب ،تواصل مع المؤسسات
الرسمسة والطوعية ،عالقات عامة ،مصلحة دعم الطالب المسلمين.

تكلفة المشروع
مبنى المسجد متكون من قاعتين للرجال وقاعتين للنساء يتسع إلى  1555مصل
مبنى النشاطات المتعددة من خدمات تربوية وثقافية وإجتماعية
الفناء الرابط بين المسجد ومبنى النشاطات المتعددة
موقف للسيارات تحت األرض ومستودع
المساحة الخارجية للمركز من حديقة وجدران ومداخل وغيرها
التكلفة اإلجمالية للمشروع

 1.7مليون ج س
 1.2مليون ج س
 5.4مليون ج س
 5.7مليون ج س
 5.6مليون ج س
 4.0مليون جنيه استرلين

تقدم المشروع
لقد تم تصميم مركز أبو بكر الثقاف اإلسالم من مكتب الدراسات الهندسية والمعمالرية أريبة بمدينة ليفربول ،وتم
شراء األرض حيث سيبنى المركز الجديد ،وتم بحمد هللا الحصول على رخصة البناء من المجلس البلدس ف أبريل
 2512م ،وأرسل الملف التقن إلى مجموعة من المقاولين لضبط التكلفة النهاية للمشروع.
وتبذل جهود كبيرة لجمع المساهمات والتبرعات من أهل الخير والعطاء من إخواننا المسلمسن والمسلمات وكذلك
من الهيئات الخيرية والدوائر الرسمية للبدء ف البناء ف أقرب وقت ممكن خالل هذه السنة أو بداية السنة القادمة
بحول هللا.
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نداء للتبرع والمساهمة ف مشروع بناء
مسجد ومركز ثقاف إسالم جديد
بقيمة  5.4مليون جنيه استرلين
Abu Bakr Mosque and Cultural Centre Project

مشروع مسجد و مركز أبو بكر الثقافي اإلسالمي
بسم هللا الرحمان الرحيم

" إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخشى إال هللا
فعسى أوآلئك أن يكونوا من المهتدين "
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المرافق األساسية للمركز

الخدمات األساسية للمركز















خدمات دينية
تحفيظ القرآن الكريم
خدمات إجتماعية
التربية والتعليم
توجيه وظيفي
أنشطة للشباب
إرشاد تجاري
أنشطة لألطفال
تربية إسالمية
تعليم اللغة العربية
عالقات عامة
أنشطة ثقافية
بناء جالية قوية
دعم الطلبة المسلمين
















صورة خارجية للمركز الجديد

مكتب استعالمات
قاعات للصالة
نادي تحفيظ القرآن الكريم
قاعة المحاضرات
مكتبة مرجعية
كافيتيريا وكيوسك
قاعة الكمبيوتر
أقسام تعليم متعددة
روضة لألطفال
موقف للسيارات سفلي
حديقة لالستراحة
مكاتب إدارية
نادي إرشاد وظيفي
نادي الشباب

نداء ألهل الخير والعطاء من إخواننا وأخواتنا المسلمين للمساهمة والتبرع في سبيل اهلل لبناء مركز ثقافي إسالمي
جديد بمدينة مدلزبرة في شمال شرق أنجلت ار ببريطانيا

قال رسول هللا (ص)

﴿ من بنى مسجدا هلل بنى له هللا بيتا في الجنة ﴾

رواه البخاري

نسأل اهلل عز وجل أن يتقبل تبرعاتكم ويضاعف أجرها ويجعلها في ميزان حسناتكم وجزاكم اهلل كل خير والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
لتبرعاتكم ومساهماتكم الطيبة الرجاء مراعة الصفحة رقم  0أو زيارة موقعنا على
www.abubakr.org.uk

